
MusicMan®  * Gebruikershandleiding 

DAB Bluetooth Soundstation BT - X29 
Draagbare Bluetooth-stereoluidspreker voor DAB + / DAB- en 

FM-radio met 23 x 32 mm kleurenscherm 
 

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, 
waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de 

voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED 2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te 
raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat 

u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing. 
 

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een 
Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: 

support@technaxx.de 

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en 

tussen 14:00 en 17:00 

 
Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te 

voorkomen! 
Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden 

opgeladen voor het eerste ingebruikname 

 
Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. 

Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen 

op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product 

gekocht heeft. Garantie 2 jaar 

 
Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een 

van de bekende internetportals. 
 

Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van 
batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een 
arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en 
(–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe 
batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit 
kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! Risico op letsel! 
Gooi nooit batterijen in een vuur! Ontploffingsgevaar! 
 
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn 
grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af 
met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen 
verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het 
gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of 
andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen 
zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 
105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland 

 
 
 
 

 

 

mailto:support@technaxx.de


Eigenschappen 

⚫ Luidspreker met DAB + / DAB & FM-radio, BT, handsfree-functie, 
draadloze audio-overdracht ⚫ Verbinding met alle Bluetooth V4.2-
compatibele apparaten (mobiele telefoons, tablets, enz.), ~ 10 m ⚫ 
Ondersteunt MicroSD * -kaarten en USB * tot 32 GB ( * niet inbegrepen) ⚫ 
Geïntegreerde MP3-speler ⚫ AUX-ingang voor het aansluiten van externe 
audio-apparaten ⚫ LCD-scherm (23x32 mm zwart / wit) ⚫ Tijd- en 
alarmfunctie ⚫ Voedingsopties: vervangbare oplaadbare batterij, USB-poort, 
AC-voedingsadapter * (* niet inbegrepen) ⚫ Aluminium behuizing ⚫ Ideaal 
voor gebruik thuis en onderweg, eenvoudige installatie, uitstekende 
geluidskwaliteit 

Technische specificaties 
Bluetooth  Bluetooth V4.2 met een bereik van ~ 10 m 

Luidsprekers 2x 1,77 "stereo (extern Ø45mm) / impedantie 4Ω 

Muziekformaat  MP3 / WMA / WAV 

Uitgang  RMS 6W (3W + 3W) THD = 10% 

Line-IN / AUX  3,5 mm stereostekker (analoge audio-ingang) 

SNR / DAB-gevoeligheid  ≥ 80dB / –101dB 

DAB + / DAB-frequentieband 170-240 MHz 

FM-frequentiebereik 87,5-108,0 MHz 

BT: zendfrequentie 2,4 GHz / uitgestraald zendvermogen max. 2,5 mW 

Voeding Vervangbare 600mAh lithiumbatterij 3,7V 

Laadtijd  ~ 2-3 uur 

Afspeeltijd ~ 8 uur / ~ 6 uur (gemiddeld volume, SD-kaart / USB) 

Standby-tijd ~ 35 uur (BT-verbinding zonder muziekweergave) 

Standby-tijd  ~ 18 maanden (apparaat is uitgeschakeld) 

Stroomingang  DC 5V / 1A 

FM-antenne 3,5 mm plug (gebruik audiokabel als antenne) 

Gewicht / 
afmetingen  

205 g / (L) 16,3 x (B) 5,0 x (H) 5,5 cm 

Inhoud verpakking  MusicMan® DAB Bluetooth Soundstation BT-X29, 
USB-oplaadkabel, audiokabel, antenne, 
gebruikershandleiding 

 



Opladen 
Vor erstem Gebrauch die Abdeckung des Akkufaches öffnen und den Akku 

einlegen, dann die Abdeckung schließen. Den Akku unter Verwendung des 

mitgelieferten USB-Ladekabels vollständig aufladen. Das Ladekabel mit dem 

einen Ende an einen DC 5V/500mA USB-Netzadapter* (*nicht enthalten) oder 

USB-Anschluss eines PC, und das andere Ende an den DC 5V 

Ladeanschluss (9) des MusicMan anschließen. Die ROTE LED an der 

Unterseite leuchtet auf, während das Gerät im AUSGESCHALTETEN 

Zustand aufgeladen wird. Nach vollständigem Aufladen erlischt die ROTE 

Anzeige und im Display erscheint das volle Akkusymbol. (Wir empfehlen, den 

MusicMan während des Ladevorgangs auszuschalten, denn wenn der 

MusicMan während des Ladevorgangs verwenden wird dauert der 

Ladevorgang länger.)  

Standby-Modus 
Die Taste Mode bei eingeschaltetem Lautsprecher gedrückt halten. So wird 

der Standby-Modus aktiviert. Die Mode Taste erneut drücken, um den 

Lautsprecher aus dem Standby-Modus wieder zu reaktivieren. 

Productoverzicht: voorkant / achterkant / bovenkant 

 

 

 
 
 



1 
Modus 
Druk kort → de modus (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) na het 
inschakelen wijzigen 

2 

Afspelen / Pauze 
→ Druk in de MicroSD-modus / USB-modus kort op de knop om het 
afspelen te starten of te pauzeren. 
→ Druk in Bluetooth-modus kort op de knop om het afspelen te starten 
of te pauzeren. Als u een oproep ontvangt, drukt u kort op de toets om 
de oproep te beantwoorden of om de oproep te beëindigen. 
Druk kort → afspelen / pauzeren / DAB+ radiostation selecteren. 
Druk lang → het apparaat in de stand-bymodus zetten. 

3 

MENU (alleen voor DAB+ en FM-modus) 
In DAB+ en FM-modus: 
→ Druk kort om signaalsterkte, frequentie, genre, bitsnelheid, radiotekst 
te controleren → Druk lang om Menu te openen voor het instellen van: 
Time/Date (Tijd/Datum), Alarm1, Alarm2, Sleep time (Inslaaptijd), 
Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten), System version 
(Systeemversie), Backlight (Achtergrondverlichting), Contrast (Om de 
instelling te openen, selecteer Afspelen/Pauze (2), Vorige (5)/Volgende 
(6) ) 

4 
Search (Zoeken) 
In DAB+ en FM-modus: druk kort om automatisch naar radiostations te 
zoeken en ze op te slaan 

5 

Vorige track 
Druk kort → naar de vorige track gaan / tussen de radiostations 
schakelen 
Volume – : Druk lang → VOL verlagen 

6 

Volgende track 
Druk kort → naar de volgende track gaan / tussen de radiostations 
schakelen 
Volume + : Druk lang → VOL snel verhogen 

7 

Antenne (ANT) / hoofdtelefoonaansluiting 
Antenne-aansluiting / Als een hoofdtelefoon is aangesloten, houdt u de 

knop  ingedrukt om de luidsprekers uit te schakelen. Dan hoor je het 
geluid alleen via de koptelefoon. 

8 USB-poort (voor gegevensoverdracht) 

9 3,5 mm DC-oplaadpoort 

10 3,5 mm AUX-IN-aansluiting 

11 

Zet aan / uit 
Zet de schakelaar op "ON" om de luidspreker aan te zetten. De LCD en 
het bedrijfsdisplay worden tegelijkertijd geactiveerd. Zet de schakelaar 
op "OFF" om de luidspreker uit te schakelen. 

12 MicroSD-kaartsleuf 

13 microfoon 

LED (indicatielampje) 



⚫ In DAB+ en FM-modus: BLAUWE LED is uit 
⚫ In BT/AUX/USB/MicroSD-kaart, de BLAUWE LED 
→ knippert snel wanneer BT/USB of MicroSD niet verbonden is. 
→ knippert langzaam wanneer BT is verbonden of MicroSD/USB-toestel 
muziek afspeelt. 
→ brandt continu wanneer muziek gepauzeerd is. 
⚫ In de AUX-modus brandt de BLAUWE LED altijd langzaam. 
⚫ In de oplaadmodus brandt de RODE LED continu en dooft wanneer de 
batterij volledig is opgeladen. 

 
Radiomodus (DAB+ / FM) 
Opmerking: ⚫ De radiostations worden in de gevonden volgorde bewaard en 
opgeslagen. Het is niet mogelijk om de volgorde van de gevonden 
radiostations te wijzigen of favorieten in te stellen. ⚫ Sluit de antenne aan op 
de ANT (antenneaansluiting) voor een betere ontvangst. 
 
Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / 
UIT-stand te zetten. 
Druk kort op de mode (1) om naar de modus te gaan. U hebt keuze uit 
digitale radio (DAB+) en FM-radio (FM). De LED is uit. Het automatisch 
zoeken en opslaan van de gevonden radiostation kan worden gestart door op 
de search (zoeken) knop (4) te drukken. Druk op de next track (volgende 
track) of previous track (vorige track) knop om tussen de opgeslagen stations 
te schakelen. Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om een station 
te bevestigen. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) 
en Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken. 
 

Muziekmodus (MicroSD of USB) 
Opmerking: Het aangebrachte apparaat (MicroSD of USB-stick) moet 
volgens FAT32 geformatteerd zijn en de muziekbestanden moeten van het 
MP3 of WAV-formaat zijn. 
Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / 
UIT-stand te zetten. 
Om MP3-bestanden van een MicroSD-kaart of een USB-stick af te spelen, 
druk herhaaldelijk op de mode (1) om de USB of SD-modus te openen. De 
LED knippert BLAUW. Het afspelen start automatisch. Indien nodig, verwijder 
een aangebrachte AUX-kabel. Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop 
om het afspelen van muziek te starten en te pauzeren. Druk op de next track 
(volgende track) of previous track (vorige track) knop om een liedje te 
selecteren. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) en 
Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken. 
 

Bluetoothmodus 
Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / UIT-
stand te zetten. Druk herhaaldelijk kort op de mode knop om naar de 
Bluetoothmodus te schakelen. De LED knippert BLAUW. Bluetooth wordt 



automatisch geactiveerd wanneer de Bluetoothmodus is geopend. Schakel 
Bluetooth van uw mobiele telefoon of ander Bluetooth-geactiveerd apparaat 
in om naar de koppelingsnaam “MusicMan DAB BT-X29” te zoeken en 
vervolgens een koppeling te maken.  
Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om het afspelen van muziek 
te starten en te pauzeren. Druk op de next track (volgende track) of previous 
track (vorige track) knop om een liedje te selecteren. Regel het volume door 
op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop 
te drukken. 

AUX–IN modus 
U kunt rechtstreeks muziek afspelen van een apparaat die door middel van 
een AUX-IN-kabel is verbonden. Sluit een uiteinde van de 3,5mm AUX–IN-
kabel aan op de AUX–IN-aansluiting en het ander uiteinde op een AUX-OUT-
aansluiting van een MP3-speler, smartphone, PC of CD-speler om naar 
muziek te luisteren.  
 
Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / 
UIT-stand te zetten. 
Druk herhaaldelijk kort op de mode knop om naar de AUX-IN-modus te 
schakelen. De functie knippert BLAUW. Om het volume te regelen, druk op 
de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop op 
het extern apparaat en de BT-X29. 
Opmerking: In de AUX–IN-modus werkt alleen VOL–/VOL+. Druk op 
play/pause (afspelen/pauze) om het volume te dempen. Het liedje wordt wel 
verder afgespeeld, aangezien de muziek van een extern apparaat komt. 

System settings (Systeeminstellingen) 
Om de systeeminstellingen te openen, ga naar de DAB+ of FM-modus en 
druk lang op de menuknop. Druk op previous track (vorige track) /next track 
(volgende track) om een instelling te kiezen. Open de instelling door op de 
play/pause (afspelen/pauze) knop te drukken. 
 
Time/Date (Tijd/Datum) 
Om de datum en tijd aan te passen, druk op previous track (vorige track) 
/next track (volgende track) en bevestig met de play/pause (afspelen/pauze) 
knop. 
 
Wekker 
U kunt twee alarmen op de BT-X29 instellen. Om het alarm in te stellen, 
gebruik de previous track (vorige track) /next track (volgende track) knop voor 
het kiezen van Alarm: aan, het uur instellen, de minuten instellen, het volume 
instellen en de modus (alarm, DAB+ of FM) instellen. Gebruik de Play/Pause 
(Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen. 
Wanneer het alarm afgaat, druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om 
de sluimerfunctie te activeren. Het alarm van de BT-X29 gaat na 9 minuten 
opnieuw af. Om af te sluiten, druk op de power (aan/uit) knop. 
 



Opmerking: Als u gewekt wilt worden maar de BT-X29 moet niet de hele 
nacht muziek afspelen, druk lang op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop 
om de stand-bymodus te openen. 
 
Sleeptime (Inslaaptijd) 
Om de inslaaptijd aan te passen, druk op de previous track (vorige track) 
/next track (volgende track) knop om de timer tussen 5 en 120 minuten (5, 15, 
30, 60, 90, 120 min) in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) 
knop om de invoer te bevestigen. Na het verstrijken van de tijd, gaat de BT-
X29 in stand-by.  
 
Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten) 
Om het apparaat opnieuw op de fabrieksinstellingen terug te zetten, kies Ja. 
Kies Nee en er gebeurt niets. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop 
om de invoer te bevestigen. 
 
System version (Systeemversie) 
Bekijk de firmwareversie. 
 
Backlight (Achtergrondverlichting) 
Stel de inschakelingsduur van de achtergrondverlichting in. Druk op previous 
track (vorige track) /next track (volgende track) om de gewenste tijd in te 
stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te 
bevestigen. 
 
Contrast 
Druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) om het 
contrast (0-32) in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop 
om de invoer te bevestigen.  
 



Waarschuwingen 
⚫ Als het apparaat niet wordt ingeschakeld of uitschakelt na inschakeling, 
controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad ze 
volledig op en probeer opnieuw. (We bevelen aan om het apparaat 1x week 
op te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken).  
 
⚫ Als het apparaat zich in de AUX-IN modus bevindt, stel het volume van uw 
mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende een 
lange periode op maximum in; een geluidsknal of geluidsvervorming kan zich 
voordoen. In dit geval dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, 
MP3/MP4-speler, CD, DVD of het apparaat te verlagen. Het geluid klinkt na 
een korte periode opnieuw normaal.  
 
⚫ Als het apparaat geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of 
als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, 
controleer of de juiste PIN-code (0000) werd ingevoerd, en of uw Bluetooth-
apparaat A2DP ondersteunt.  
 
⚫ Laad het apparaat alleen op met een DC 5V/1A USB-adapter* (*niet 
inbegrepen) of in de USB-sleuf van uw PC met behulp van de meegeleverde 
Micro USB-laadkabel. Het apparaat werkt niet of kan zelfs worden 
beschadigd wanneer het niet met de aanbevolen spanning wordt opgeladen.  
 
⚫ Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting 
of zelfs schade.  
 
⚫ Het apparaat niet laten vallen of door elkaar schudden, de interne 
printplaten of mechanische onderdelen kunnen schade oplopen.  
 
⚫ Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd 
een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. Stel geen batterijen bloot aan 
overmatige hitte of direct zonlicht.  
 
⚫ Dit apparaat is niet waterdicht, houd het aldus uit de buurt van vocht. 
 
⚫ Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. 


